
 

 

Ben jij een HBO student van ICT, software ontwikkeling of multimedia design? Dan is CityLegends op zoek 

naar jou! 

Jij bent: 

Nieuwsgierig, creatief, weet van aanpakken en wilt je voorbereiden op een carrière in de wereld van de digitale cultuur, 

concepting en web-software. Je gaat graag een technologische en creatieve uitdaging aan die opvallen in het 

hedendaagse leven én die mensen activeren. Daarbij ben je nieuwsgierig naar urban sports zoals skateboarden, BMX 

en freerunning.  

Even voorstellen:  

We zijn een Eindhovens bedrijf dat een sport community-art platform voor urban sports in de markt zet. Deze sporten 
zoals freerunnen worden steeds populairder mede doordat skateboarden en BMX freestyle in 2020 op het Olympisch 
programma staan.  
CityLegends doen we niet alleen. Daarom zal je ook kennismaken met onze samenwerkingspartners InnoSportLab 
Sport & Beweeg (innovatie bureau), Urban Sports Performance Centre (innovatie- en expertisecentrum) en Hulan 
(game- en appontwikkelaar) en het internationale bureau Imec.Istart (ondersteunt innovatieve bedrijven).   
CityLegends biedt een digitale omgeving waar urban sporters verbonden zijn, ze elkaar uitdagen, hotspots delen, 
elkaars passie laten zien en waarderen. Dat bedacht is door Urban Sporters en gebouwd is met ons.  
Maar CityLegends is meer dan ‘alleen een app’, we bieden steden creatieve activatie campagnes aan om hun stad om 
te toveren tot (slimme) urban sports cities. Dat we ondernemen in samenwerking met andere urban partijen, bedrijven 
en gemeenten om ons doel te realiseren: Wereldwijd de meest betrokken urban gemeenschap te worden. 

Wil jij hieraan meehelpen? 
 

‘The city is yours’ 

Wat ga je doen? 

Je werkt mee in het CityLegends team, bedenkt en werkt aan nieuwe app-features en digitale activatieconcepten. Van 

guerrilla acties die ingezet worden in steden tot aan eigen social mediacampagnes in combinatie met de app 

CityLegends. 

Een van die concepten is de digital signage van CityLegends. Er is al een digital signage (google het gerust ;-) 

aangekocht en deze dient te gamificeerd te worden. Op een Android besturingssysteem moet er een webapp 

gerealiseerd te worden waarbij gebruikers met hun eigen mobiele telefoon via een QR-code met de signage kunnen 

connecten. Vervolgens kan de gebruiker een video uploaden (via zijn eigen telefoon) en wordt deze video via een 

netwerk (4G of WiFi) weergeven op de digital signage. Daarnaast neem je steeds meer stappen om het verder te 

gamificeren. Eventueel werk je ook nog andere multimedia zaken uit zoals het verbeteren van onze website, 

onderzoek doen naar de CityLegends app en nieuwe features uitwerken.  

Welke taken horen daarbij? 

• Pre: Je bent goed bekend met webprogrammeertalen (HTML5, Javascript, Typescript, Angular, …) en je wil 

jezelf daarop doorontwikkelen; 

• Je denkt mee met nieuwe app-features en interactieve digitale communicatiemiddelen; 

• Je gaat graag een technische uitdaging aan en kan zelfstandig aan de slag gaan;  

• Optioneel: Je bent bekend met Adobe programma’s;  

• Optioneel: Je denkt mee met creatieve offline- en onlineacties; 

Bovenal denk je actief mee aan de wildste ideeën voor CityLegends! 
En doe jezelf aan urban sports? Stuur dan sowieso een bericht ;).  
 
Wat bieden wij? 

We bieden de kans om in een dynamische omgeving volop praktijkervaring op te doen. In onze open kantoortuin is 

samenwerking vanzelfsprekend. Je wordt nauw begeleid door creatievelingen van CityLegends en door de 

programmeurs van Hulan (onze samenwerkingspartner) en leert zowel de onlinewereld als het ondernemerschap van 

dichtbij kennen. Zo zorgen we voor een stageperiode waarin je alle kansen krijgt je professionele vaardigheden te 

verbeteren. 

Ben jij de stagiair(e) die wij zoeken? 

Heb je interesse? Stuur dan snel je CV en een beknopte motivatiebrief naar Jimmy Hermans, co-founder CityLegends: 

Jimmy@citylegends.nl 

https://www.partners.citylegends.nl/
https://www.hulan.nl/
mailto:Jimmy@citylegends.nl

